
Drogi Rodzicu! 
Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu. 

Oto kilka propozycji na środę. 
Życzymy dobrej zabawy! 

ŚRODA - 14.04

TEMAT: „Zabawy z wiatrem”

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

• zna podstawowe informacje na temat wiatry

• utrwala wygląd i nazwy figur geometrycznych

• aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie z wiatrem

• wykonuje latawiec

• naśladuje odgłosy wiatru

1. „Wietrzyk”- ćwiczenia oddechowe.

Dziecko otrzymuje piórko/kartkę i dmucha na nie tak, aż spadnie na dywan. Instrukcję 

prawidłowego wdechu i wydechu podaje rodzic. (Nabieramy powietrze nosem przy zamkniętej buzi 

i wydychamy ustami powietrze).

2. Burza mózgów:
• „Skąd się bierze wiatr?”- Rodzic zadaje pytanie, dziecko stara się odpowiedzieć np. z 

suszarki; gdy biegnie i się rusza; z wentylatora - wiatraka; kiedy dmuchamy

• Wyjaśnienie powstania wiatru

link : https://www.youtube.com/watch?v=DPlcLAPp2T0

• „Do czego służy wiatr?”- Rodzic zadaje pytanie, dziecko stara się odpowiedzieć np. do 

ruszania drzewami, do ruszania wiatrakami, do tego aby latawce latały.

Rodzic uzupełnia wypowiedzi dziecka, wykorzystując ilustracje:

https://www.youtube.com/watch?v=DPlcLAPp2T0


suszenie prania

wytwarzanie prądu



          pływanie żaglówką

          puszczanie latawca

3. Ćwiczenia poranne „Pogodne ćwiczenia w podskokach” - (do codziennego wykonywania 

w tym tygodniu)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

4. „Kolorowy latawiec”- praca plastyczno - techniczna

Dziecko otrzymuje wycięty przez rodzica z kartonu latawiec, nakleja na niego gotowe figury 

geometryczne wycięte z kolorowego papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


5. „Pokaż bez słów latający wiatr” - pantomima

Dziecko pokazuje ruchem ciała, gestem, wiejący wiatr: słaby, mocny, huragan.

6. „Wiatromierz” - zabawy w ogrodzie. 

Rodzic zapoznaje dziecko z zasadą działania prostego urządzenia – Wiatromierza.

7. „Wiatr gra i śpiewa”- ćwiczenia ortofoniczne.

Naśladowanie szumu i szelestu wiatru z wykorzystaniem folii aluminiowej, rękawiczek foliowych i 

torebek papierowych.

8. „Dobry i zły wiatr” - bajka

link: https://www.youtube.com/watch?v=QogX1FbRmF0

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. Prosimy 

robić zdjęcia z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres 

tulipanyprzedszkole5@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola.  

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY  
Wychowawczynie: MartynaKwiecień, Agnieszka Gieniusz 

https://www.youtube.com/watch?v=QogX1FbRmF0

